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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

-And içmeyen üyeterden Konya Milletvekilli Ĵ 1 fi
rak Sükan anldiçtti, Adıyaman Mi'M'eıtivekih Halil 
Ağar ise Genel Kurulda hazır fbulunaiiııaıdı. 

O H. P. Grup !Da§!kanveıkl'l'it-L"i;ii:iın, Başkan se
cimi için millefcv'ekiilılerii arasıncu geretkii temas
lara imkân vermek üzere Bir-leşiı-in 8 . 11 . 1973 
tarihime ertelenmesine 'dair ömeı^esi kabul edile
rek; 

8 . 1 1 . 1973 Perşembe günü saaib 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saait 15,03"be sion verliMi. 

Geçi o' Kâtip 
Geçici Başkan Çorum 
Kinyas Kartal Kasını Parlar 
Geçici Kâtip Geçici Kâtip 

İçel İçel 
Nazım Baş Oral Mavioğlu 

»>e« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

GEÇİCİ BAŞKAN — En Yaşlı Üye Kinyas Kartal 

GEÇİCİ KÂTİPLER : Nazım Baş (İçel), ilacım Parla:- (Çorum), Oral Mavioğlu (içel) 

BAŞKAN — Millet Meclislinin 7 nci Birleşi
mini açıyorum. 

Çoğunluğumuz yolktur. (C. H. P. 'Siralann'dan 
«Var, var», D. P. sıralarından «• Yoklama yapa
lım Başkan.» sesler1!.) 

Saat 16,00'da toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanına saati : 15,02 

»* — «• 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16,00 

GEÇİCİ BAŞKAN — En Yaşlı Üye Kinyas Kartaa 

GEÇİCİ KÂTİPLER : Nazım Baş (içel), Oral Mavioğlu (içel), Kasım Parlar (Çorum) 

BAŞKAN —• Millet Meclisi 7 nci Bileşiminim 
İkindi Ofturuımunu açıyorum. 

Çoğunluğumuz viar'dır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

III - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Bakanlar Kurulunu teşkile memur edil
miş olan C. Tl. P. Genel Başkanı BiMent Ecevit'-

in Bakanlar Kurulunu kuramıyacağmı bildirdiği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/4) 
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BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : 27 Ekim j.973 gün ve i -1164 sayılı 

yazımı/. 
İlgi yazımızla B ikanlar Kurulunu teşkile nıe-

mmr edilmiş 'bulunan Cumhuriyet Haiik Partisi 
Genel Başkamı ve Zonguldak Milletvekili Savın 
Bülent Eeevit, vâlkı temiaslan sonucu, 'bugünkü ko
şullarla Türkiye Büyük Millet Meclislinde yeterli 

de;:teğıl elan bir Bakarifer Kurulu kuramayacağı
nı, 7 Kasım 1973 tarihli mektubu ile bildirmiş
ti,'. 

Bilgimize arz ederim. 

Fahri S. Koruıtürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —• Genel Kurulun (bilgilerine sunu
lun 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Milletvekillerinin andiçmesi. 
BAŞKAN — Daha önceki birleşimlerde amdi-

çemeyen 'üyeler andiçeceklerdir. 
Sayın Halil Ağar?.. Yok. 

IV - SEÇİMLER 

1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi. 
BAŞKAN — Gündemimize göre Millet Mec

lisi Başkanı seçimime geçiyoruz. 
'Sayın Milletvekilleri, gecen 'birleşimlerde Baş

kan seçimi için 13 tur oylama yapılmış ve gerek
li oy çoğunluğu 'sağlanamamıştır. 

Şimdi iki önerge gelmiştir, onları okutuyo
rum. 

MÜHlet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanlığı adaylığından çekili

yorum. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Ordu 
' Ferda Güley 

(C. H. P. sıralarındaın alkışlar.) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayım Başkanlığa 
.Millet Meclisi Başkanlığına Tokat Milletvekili 

İsmail Hakkı Birler'! teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

İstanbul Erzurum 
Necdet Uğur Selçuk Erverdi 

(€. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Bu 'duruma göre tek 'adayımız 

Vardır. 14 ncü tur oylamasına geçiyoruz. 
14 ncü tur oylaması için iki mühürlü ey pu

sulaları ve zarflar dağıtılacaktır. Oy pusulaları 
ve zarflar dağıtılsın. 

Bu tur 'için kur'a ile beş kişilik Tasnif Komis
yonu tespit ediyoruz. 
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Ali Şevki Erek!.. Yok. 
Ali Kurt?.. Burada. 
Mustafa Kara?.. Yok. 
Baihaıttin Yardımcı?.. Burada. 
Hasam Aksay?.. Burada. 
Zekâi Yaylalı?.. Yok. 
İlham Işık?.. Burada. 
Önder Sav?.. Burada. 
Tasnif Komisyonuma Sayın Ali Kurt, Sayın 

Babattin Yardımcı, Sayım Hasan Aksay, Sayın 
İlhan Işık ve Sayın Önder Sav seçilmişlerdir. 

Oylamaya hangi seçim çevresinden başlanaca
ğına dair kur'a çekiyorum: Mehmet Sai'd Erbil 
(Ordu). 

Ordumdan başlıyoruz. 
(Ordu Milletvekillerinden başlanarak oylar 

toplandı.) 
BAŞKAN —• Oyunu kullanmayan 'sayın üye 

varsa lütfen kullansın... 
Oyunu 'kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 

Oylama 'işlemi bitmiştir. 

Tasnif Komisyonu üyelerinin adlarını tekrar 
okuyorum : 

Ali Kurt, Mir Bahattin Yardımcı, Hasam Ak
say, İlham Işık, Önder Sav. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu, tutanağı 

igeknüştfiır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Mecl'isd Başkanlığı için yapılan 14 ncü 
ıtıır seçime 258 milletvekili kıaitıllmış ve neticede 
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(aşağıda isimleri bulunan üyeler hizalarımda 
'gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Tokat 
Ali Kurt 

Üye 
İstanbul 

Hasan Aksay 

Üye 
Ağın 

Mir Bahattiın Yardıimcı 

_ Üye 
, Ankara 
Önder (Sia,v 

İsımaol Hakkı Birler 
Gıyasifâttin 
S a direttin 
Muhtelif 
Boş 

Karaca ' 
Çanga 

Üye 
Edinme 

İlhan Işık 

: 185 
21 
10 
9 

33 

.Toplam. 258 

BAŞKAN — Tlasnlif sonucuna göne gerekli 
çoğunlukta oy sağlanamamıştır. Bu durumda 
15 inci tur seçim oylamasına geçiyoruz. 

15 nci tur oylaması için 3 mühürdü oy pusu-
lalan ve zarflar dağıtılacaktır. Oy pusulaları1 

ve zıarflar dağıtılsın. 

Bu tur üçiin kur'a ille b̂ eş kişilik Tasnif Ko
misyonu tespit -edeceğiz. 

Mir Babattin Yardımcı?.. Yok. 
Turbam Fayzioğlu?.. Yok. 
Abmıat Çakmak?.. Yok. 
Oğuz Aygını?.. Ydk. 
Ferda Güley?.. Burada. 
Kâzım Özdke?.. Burada. 
Doğan Anaslı?.. Burada. 
İbrahim Bıöbram Eker?.. Ydk. 
İsmail Hakkı Köj^lüoğkı?.. Ydk. 
Necdet Ökman?.. Burada. 
Murat Kâhyaoğlu?.. Burada, 

iSeç'ime haıngi s'eçlm çevreısıindeın başlanaca
ğını tespit için kur'a çekiyorum: İhsan Toksan 
İstanbul). İstanibul'dan başlıyoruz, 

(İstanbul milletvakiîlerimden başjlanai'aik oy-
•Jllar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullıanımayan siayın üye 
barışa lütf an kullansın. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı ef en-
dlim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
'Tasnif Komisyonu üyelerinin adlarını tek

rarlıyorum : 
Ferda Güley, Kâzım Özeke, Doğan Araslı, 

Necdet Ökmen, Murat Kâhyaoğlu. 
(Oylarım ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tıutanağı gel

miştir, okuıtuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 15 nci 

tur seçime 228 milletvekili katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri bulunan üyeler hizaların
da gösterilen oyları alllmıışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 
Ordu İstanul 

Ferda Güley Kâzım Özeke 
Üye Üye 
Kars İstanbul 

Doğan- Araslı Necdet Ökmıen 
Üye-

Eskişehir 
Murat Kâhyaoğlu 

İsmail Hakkı Birler 
Gıyasettin Karada 
Sadreıttin Çanga 
Kinyas Kantal 
Hasan Işık 
Osman Karaosmıanoğlu 
Boş 

Toplam 

178 
20 

5 
3 
1 
1 

20 

228 

BAŞKAN — Tasnif sonucuna göre gerekli 
çoğunlukta oy sağlanamamıştır. 

Bir önerge vardır, okutuyorum 

Millilet Meclisli Başkanlığıma 
İçinde bulunduğumuz koşullar altında Mec

lisimizin biran önce Başkanım sıeçıip, çalışma
larına başlaması ve 'milletin sabırsızlıkla bekle
diği çalışma içine girebilmesi için Başkan se
çilinceye kadar Meclisin hergün toplam/masını 
arz ve rica ederiz. 

Adana 
Battal Koksal 

Konya 
Muzaffer Demirtıaş 

TURHAN GÜNEŞ (Koeael) — Önerce 
aleyhinde söz işitiyorum efendim. 

İçell 
Nazım Baş 

Ç'amjkm 
Mehmet Ali Aman 

34 — 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Güneş. I 
TURHAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sayın Bas- I 

ikan, değerli .arkadaşlarım; 
Millet Meclisli Başkanının seçilebilmesi, bu

rada ebediyete kadar devam edecek olan tur
ların tekrarı Hlıe mümkün değildir. Millet Mec
lisi Başkanının seçıiilebilmıesi yolunun, Millet 
Meclisinin 1961 yılından beri yerleşmiş olan ge
leneğine uygun olarak:, en fazla sandalyeye sa
hip parti içlinden bir arkadaşımızın seçilmesi ol
duğu hepimizin malûmudur. 

Elbette fci, en kalabalık gruptan seçilecek 
Meclis Başkanının bu grup dışında/ki arkadaş- | 
Harımızın da ioabediyorsa reylerini alması gere
kecektir. Ne var ki, eğer en fazla iskemleye 
sahip bulunan partiden gösterilecek adayın se
çilmesini veya seçilmemesini doğrudan, doğruya 
bir siyasî manevra meselesi halline getirecek 
olursak, Meclis Başkam seçmek imkânını bula
mayız. 

Çeşitli temasları kamuoyu yönünde ayrı ay
rı yorumlara tabi tutarak, diğer bir deyimle, iyi 
niyeti bir tarafa bırakarak Meclis Başkanlığı 
gibi bir konuyu polemik haline getirirsek veya 
hiç olmazsa 14 Ekim akşamı bitmesi lâzımgelen 
bir mücadeleyi burada Meclis Başkanlığı seçi-
ıminde devam ettirirsek Meclis Başkanını seçe
nleyiz. , 

Hele hele 14 Ekim akşıamı çıkan sonuçlar
dan, yüreklerde biriken üzüntüleri, küskünlük
leri Meclis Başkanlığı seçimine getirirsek Mec
lis Başkanım seçenleyiz. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

En nihayet Meclis Başkanı seçimine devam 
ediyoruz diye, Türkiye'de kısa bir süre son
ra yapılacak olan mahallî seçimlerde çalışması 
gereken milletvekili arkadaşlarımızı Ankara'ya 
bağlamayı düşünürsek ve bu amaçla öneriler 
verirsek. yine Meeİis Başkanını seçemeyiz. An
kara'da oturulacak olursa ve Meclis devam ede
cek ise, bu demin söylediğim nedenlerle veya 
amaçlarla değil, doğrudan doğruya Meclis Baş-
Ikanını seçmek amacıyle olabilir. 

Öyle anlaşılıyor ki, hailen Meclislimizi ter
kip eden grupların, Meclis Başkanı seçiminden 
çok, Meclis Başkanı ise çimini karşılıklı bir si
yasî muharebe haline getirme niyetleri vardır. 
Bu niyetler ortadan kalkmadan, bu hava da
ğılmadan Meellis Başkama seçmek mümkün oimıa- | 
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dığma göre, Meclisin devamlı toplanması şöy
le dursun, Meclis çalışmalarının mahallî seçim
lerin sonuna kadar tehir edilmesi ve İnşallah 
o zaıman daha yatışacağını tahmin ettiğim iddia
ların veya gönüllerdefci birikintilerin kaybol
ması hâdisesi görülür de, biz de hakikaten! 
Meclis Başkanını seçmek gilbi eiddî bir davra
nış içine geçeriz. 

O itibarla, bendeniz de bir takrir vererek 
Meclislin 10 Aralık Paaartesi günü toplanması
nı teklif edeceğim. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Önerge
nin lehinde söz istiyorum efenditaı. 

BASAN — Buyurunuz Sayın Buldamlı. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, 'değerli milletvekilleri; 
Biz verili en takrire itibar ediyoruz. Şu ba

kımdan itibar ediyoruz: Türkiye Büyük Millet 
Meclise Reis seçiyoruz muhterem aırkadaşılaır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisine şu veya bu hiz-
bm reisini değil, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine Reis seçiyoruz. 

Bütün meseleler Reise bağlıdır -muhterem ar
kadaşlarım. Reisi seemedi'kçe komisyon kura
mazsınız, komisyon kurulımayınea meseleleıri 
konuşamazsınız, meseleleri konuşmadıkça Türki
ye'nin meselelerini görüşemezsiniz... 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Nere
de, milletvekillerin nerede? (C. H. P. şuraların
dan gürültüler, sımalara vurmalar, «Reyleriniz 
nerede?» sesleri) 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Sıra
lara vurmak suretiyle yapılan tezahürat beni dur+ 
durmaz. Ben konuşacağım muhterem milletve
killeri, beni dinleyiıniz lütfen. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Oy 
ver, oy... 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın 
Övet, seçimlerden önce burada toprak reformu 
konuşulurken beş kişiydiniz, siz de gittiniz o 
vakit. Bugün sizin gittiğiniz yola gidiyoruz 
biz. Dün nereye gitmişseniz bugün biz oraya 
gidiyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine Reis seçiyo
ruz... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Biz sizi de
virmeye gittik. 
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TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Nere
de Grup Başkanınız? 

AHMET BULDANLI (Devamda) — Her 
gün çalışmazsanız bu Mealisin meselelerini halle
demezsiniz, her gün çalışmazsanız Beis seçemez
siniz, Mevcudunuz 186'dır... 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, konu dışıma 
çıkmayınız. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın hatip, 
teker tekeı konuşunuz lütfen. Ne söylediğinizi 
anlamıyorum sizin. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Bağırı
yorlar sayın arkadaşım. Bağırmasalaır, ağısr 
tağıır konuşacağım. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Senin bağır
man daha çok. 

AHMET BULDANLI .(Devamla) — Şimdi 
sizin mevcudunuz 185'tir, çıkan oy yekûnu ise 
174'tür- Nerede sizin arkadaşlarımız? Demek 
(ki, siz kendi adayınıza rey vermiyorsunuz. 
Niye bizi muaheze ediyorsunuz evvelâ? Bizi mua
heze etmeyiniz.! Evvelâ siz rey veriniz, sonra 
biz rey veririz. 

Her gün çalışmak doğrudur. 
Arkadaşınım fikrıinıe itibar ediyorum; Türki

ye'nin meseleleri de bağırmakla halledilmez, 
Türkiye'nin meseleleri oturup sükûnetle mesele-
lıori konuşmakla halledilir. O bakımdan, kim ne 
derse desin, ben şunu demek işitiyorum arka
daşlarım: Oturalım ve Reisimizi seçelim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Moda
sı geçmiş o usullerin. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — O sizi 
ilgilendirmez beyefendi. 

SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — Akıla 
haili edilir 'meseleler. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Onlar 
sizi ilgilendirmez. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Nere
de senin arkadaşların? 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Omlar 
talebe değil, onlaır milletvekilli. Onları oturta-
maızısınıız buraya. 186 adet rey veriniz sonra 
koımuşuınuz. 

Teşekkür ederim. 
NECDE UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 

grup adına aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Necdet Uğur, aleyhte buyuru

nuz. 

C. H .P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Millet Meclisi Başkanını seçmek için dün bir 
önerge vermiş ve devam eden turlarda »bir neti
ce almamıyacağı anlaşıldığından, milletveıkilleıri 
arasnıda gerekli temasın sağlanıması için turla
rım yapılmayıp, seçimin tair gün sonraya erte
lenmesini rica etmiştik. Böylece de tur yapıl
mayıp seçimler bugüne ertelendi. 

Büyük Meclisin geleneklerine uyarak, o gele
neklerin gereği temaslar yapıldı. Bütün siyasî 
partilerin yöneticileri ve milletvekilleriyle, elden 
geldiği kadar büyük bir anlayış içimde, saygın 
içinde, nezaket içinde, bir milletvekilli ve patr-
pâmenbo üyesi olmanın, Meclis Başkanlığını 
boş bırakmamanın sorumluluğu içinde, yönetici-
lierle medenî seviyede. münasebetler yapıldı, mıil-
lotvekillerlyle yapıldı, Milletvekilleri) arasında 
eğilim yoklaması yapıldı ve Cumhuriyet Halk 
Partisi kendiliğinden çok değerli bir adayını, o 
değerli adayı üzeıriımde Medlis Başkanlığı liyaka-
tımda hiç bir kuşkusu almadığı halde; Millet 
Meclisi Başkanı]rğı boş kalmasın diye; geçmişte
ki birtakım hisler ortaya çıkıyor, hadi bunlaır 
şilinsin diye, büyük bir fedakârlıkla, kürsüde 
değerli adayından özür dileyerek bir başka de
ğerli üyesini ve siyasî partilerin milletvekilleri
nin eğlllimlerlıni yokladıktan sonra aday gösterdi-. 

Simidi lütfen şu Meclise balkınız. 0«rta sıra
lar Cumhuriyet Halk Partilileridir. «Oylaırınız 
nerede» diyorlar, işte oylarımız... (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi kamuoyuna sesleniyorum: Millet Mec
lisi Başkanımı seçsin, hergün toplansın diyen 
siyasî partiler, Adalet Partisi; nemle ımlletve-
fci 11 eriniz?,. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Grup adına 
söz işitiyorum. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Hepsi ma
hallî seçimler için bölgelerine gittiler. 

Bu önergeye taraftar olduğumu sandığım di
ğer siyasî partiler, sıralarınıza bakıyorum; ne
nede mliletvekilleıriiniz?.. Bölgelerime giltitiller. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Bura
da, burada... 

VEFA TANIR (Konya) — Grup adına söz 
istiyorum. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Sayalım... 
Nerede olduklarını görüyoruz. 

— 3 6 - -
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Şimdi gömüyorsunuz ki, birtakım sözlerle ve i 
kürsüden yapılmış, beyanlarla bir açık gerçek j 
örtülemez Meclis her gün toplantı yapsın diyen | 
siyasî partleran milletvekilleri Ankara'da değil. | 
Cumhuriyet Halik Partisinin bütün milletvekill
ileri burada. Buna rağmen saniki bu manzarayı I 
kamuoyu görmeyecekmiş gibi, Meclis toplansın j 
diye bir teklifte bulunuluyor. Bu teklifte sami
miyet yoktur. Bu teklifte, lütfen tâbiri mazur ı 
görünüz, Meölis Başkanlığını seçmek görevinin 
sorumluluğunu da fazla bulmuyorum. Aslın-
ıda Meclis Balkanı seçimli bütün partilerim kar-
şılıikk dayanışma, anlayış içinde yapması gene
lken bir şeydir. Burada paırti polemiğine gir-
ım'eyi yeırsiz buluyorum; ama, çok ıaçık gerçek- | 
lıer ve görümtü'leır fca,rşısıında bunu bir başka | 
türlü gösterip, «Cumihurüyet Halk Partililer, 
centilmen anlaşmasına göre aday göstermek 
sizden, hadi hep beraber olalım» deyip, aksine 
hareketli taikdirlıeminize bırakırım. Cumhuriyet 
Halk Partdl'iılıeır bunun sonucunda bu lâfı doğru | 
kabul edip burada kalacaklar, öteki partiler 
ine yapacaklar? Bulundukları yerden zaten gel- ı 
ımeyeceikler, burada değiller. Ama, yarın bir 
tur yapıldığı zamıan bu kürsüye gelinecek, i 
«Cumhuriyet Halk Bartisli senin .adayını seçe
cektik, ama bakıyorum kimsen yok» denilecek. 
Burada hiç kiimıseisli olmayanların buraya çıkıp 
da böyle konuşmaya, böyle bir öınıerge vermueye, 
en azından hakları yoktur. Bu yolu deneme- i 
nin kamuoyunu etkileyici yanı da yoktur. 

Bir gerçeği de açık bilelim: Mahallî seçim- j 
(Uier var. Meclis Başkanlığına çok önem veri- Şı 
riz. Buradaki ölfceiki siyasî partiler mahallî se- ] 
çiimılerde milletvekili arkadaşlarımın görev alma- | 
sın da fayda umuyorlar da, Cumhuriyet Halk 
Partisi fayda ummuyor mu?.. Nihayet, Cum
huriyet Halk Partisi Meclis Başkanını seçer- i 
İken bir görev yapıyor; yoksa kendinden bir j 
'adamı oraya getirmiyor ki. Meclis Başkanlığı- | 
ma kendinden bir • milletvekili seçildikten sonra İ 
Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ilgisi kalmaz i 
(ki. O, bütün mililetvekllerinıin başkanı olacak I 
've elindeiki tüzüğe göre yönetecek, Cumhuri-
yet Halk Patrtiisıiıne göre yönetmeyecektir ki.. 
Amıa Cumhuriyet Halik Partisi kendisinden i 
bir aday gösterilmiş olmanın görev duygusu \ 
itçindedir. Cumhuriyet Halk Partisini bundan ' 
başka bağlayan bir şıey yoktur. Bu görev de i 
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bütün milletvelkillerinin görevidir, bütün par
tilerin görevidir. 

Şimdi insafınıza sığınırım: Hiçbir siyasî 
parti kendisini bu görev duygusunda görmez, 
bu sorumluluğu duymazsa; siz Cumhuriyet Halk 
Partisinden. tek başına bunu isteme hakkını na
sıl bulursunuz? 

Türk kamu oyuna açıkça söyleriz: Biz son 
dakikaya kadar bütün mevcudumuzla, bütün 
sorumluluk hissimiz ve ciddiyetimizle bir ada
yımızı gösterdik. «Meclisteki eğilimler» denil
di. Aslımda adayımızın değerinde hiçbir 'kuş
kumuz olmadığı halde, «Bu, partilerin bir da
yamışıma mıesell'asıidir» eledik ve ikinci bir değer
li adayımızı; çeşitli deneylerden geçmiş, siyasî 
partilerle temaslarında güven uyandırmış ve bü
tün siyasî partilerin bildiği, tanıdığı bir ada
yımızı gösterdik. Ama gösterdiğimiz anda oy 
vermesi gereken siyasî partilerim sayın üyeleri 
tümüne yakın bir çoğunlukla Ankara'da değil
diler, Mecliste değildirler, bölgelerin:! ey diler. 
Üstelik de önerge verdiler ve seçimlere devam 
.edilişim dediler. Bu, gerçek dışı bir beyandır. 
Cumhuriyet Halk Partisi görevini yapmıştır, 
öteki partiler görevini yapmamışlardır. Yap
madıkları gibi, bilr de kemdi kusurlarını baş
kasına atmak istemektedirler. (Gürültüler) 
Meclis Başkanını seçmek bütün milletvekilıleıri-
nin görevi iken, üyelerinim çoğunluğunu bu
rada bulunduran bir parti varsa eğer; alınma
lıma lüzum yoktur zaten. Alınmasına lüzum 
yoktur... 

TALÂT OĞUZ (Mandan) — Tavzih ediniz. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Kimleri kas-

tetdiğim, 'kimleri... 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Biz 

centilmenlik anılaşmasına itibar ediyoruz. Siz 
kalkıyor önergeler verdi diyorsunuz, önerge 
verenler burada, bizler buradayız, kaçmıyo-
yoruz. (D. P. ve C. H. P. sıralarına müdahale
ler, gürültüler) . 

NECDET UĞUR (Devamla) — «Burada
yız» demekle olmaz. Türk kamuoyu hepimizi 
görüyor, kim burada kim değil. Bakınız sıra
lara, bakınız sıralarınıza. Neredesiniz? Bu
radasınız da görünmez insanlar mısınız?.. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Meolissln hangi günler toplanacağı, kaldı ki 
Meclis İçtüzüğünde yazılıdır. Siz saygı değer 
üye, siz eğer Meclisin İçtüzüğünde yazılı nor-
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mal günlerinden daha faala çalışmasını istiyor
sanız, önce Meclis Başkanını seçdlniz. Danış
ıma Kurulu ile Meclis Başkanı müzakere ederek 
'istediğiniz gibi yapsın ve ötekileri de yürütsün. 
Ama, siz daha Meclisin İçtüzükte sayılı günle
rin dışında da toplanmasının temel şartı olan 
Meclis Başkanını seçip Danışma Kurulu ile top-
Uanımıa imkânımı vermeden, böyle bd)r temenni
de bulunuyorsunuz. .Böyle bir temenni taıma-
ımiyle politik bir teımeınnıidir, 'kamuoyunu hiç 
eitkÜleımiıyeeelk bir temennidir. 

Bu dönemde de, yıapıilımasını hiç arzu etme-
dliğiımiz bir ibunıaliıımdan geçtik, yeni bir Mec
lis kurduk:. Bütün partilerimlizil'e Türk halkı-
aıın umudunu, güveninli taşıyan bir Meclis/iz. 
Türk halikınla /karşı, hepiniz bölgelerinize gitti
ğiniz zamıan, zamnedliyorum kli Cumhuriyet 
Halk Partisinden başkasının söyleyecek sözü ol-
ımayacafctır. Sfiziinı söyleyecek sözünüzün olma
ması, sadece bizlim sözümüzün olması Türk 
ParlâmentOiSuınıa tümüyle bir şey kazandırmaz, 
'hep beraber kazanalım. 

ISaılı günü Meclisin normal çalbşımla günüdür. 
Biz burada oluruz, ama. öteki siyasî partilerin 
ide nerede olduklarını görmek isteriz. Meclis 
Başkanı bütün miOlötvefcilleıiimiim başkanıdır, 
Halk Partisinin başkanı değildir. Bu kürsü
den Cumhuriyet Halk Partisinin dışındaki bü
tün ,m!İ3lletvekiMerlimi göreve çağırıyorum. Kemdi-
lıeri görevde olmadan Meclisi göreve çağırma
nın da gerçek dışı bir beyan olduğunu kamuoyu-
nia açıkça ilân ediiyoruım. 

Hepliniize «saygılar sunanım. (C. H. P. .sıriala-* 
randan alkışlar) 

VEFA TANIR (Konya) — Grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — iki lehte, ilki aleyhte söz veri
yorum. 

MEHMET ALÎ ARSAN (Çankırı) — Önerge 
sahibi olarak ömergeımii izah etmek üsit'iıyorum. 
' BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
iSiayım Menteşe, buyurun efeındim. 

A. P. GRIIBU ADINA NAHİT MENTEŞE 
(Aydın) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Millet Meclisimiz, birkaç celsedir, Başkanı
nı .seçmek içim gayret göstermektedir. Araya 
(bayram tatili girmiştir, bu haklımdan inkıtalar 
olmuştur. Bugün çok iyi niyetle partiler ara
sında bir yakındasınla temin edilmiştir ve bu 
yakınlaşmadan biz şıaıhsıen büyük ümitler bek

lerken, Cumhurliyet Halik Partisine mensup 
arkadaşlarımız, üzüntü ile ifade edeyim ki, 
netice alamamaktan dolayı bir sinirlilik havası
na girmiş bulunmaktadırlar. 

Aday, daha evvelki cemtiılimeın anılaşması ge
reğince Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 
gö sterlim ektedir. Şimdi kendi adayı olan bir 
grubun sinirlilik havası içine girmesini, doğrusu 
yadırgadığımızı ifade etmek isterim . 

Eğer biz netice ailmak istiyorsak -ki, hiçbir 
zaman ümidimizi kesmedik - meselelere daha 
sakim hür şekilde eğülfmıek icıabetmektedir.. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeılfi) — Polîi-
tiik oyunlarla değil. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, eğer «Poliitik oyumlar» dersek, 
eskiyi hatırlatmadan geçemiyeeeğim. Madeım ki 
öyle söylediniz; bakıımz, elimde tutanaklar 
vardır, 1 . 11 . 1970 Kasım ayınım ilik günü ol
duğu içim Millet Meclisli kendiliğinden toplan
mıştır. Başkan seçimi için oylamaya geçildd-
ğiimıde çoğunılük partisıi olan Adalet Partiisıindem 
bir iki arkadaşımız ıSayın Nurettin O'k'u aday 
göstermişlerdir. İlk birleşimde alman somuçı 
şöyle: Sayın Ok 179, Bozbeyllıi 18... 

HASAN CERİT (Adana) — 256 milletveki
liniz vardı ama... 

NAHİT MENTEŞE (Deva.mıla) — Zekiye 
Gülsen 9, Ali Naii'ıi Erdem 5, Melhm'et Kazova 4, 
Hasam Dinç er 2, Hüsamettin Akmumcu 2, Oihat 
BiiUgeban 1, Arif Tosıyaboğlu 1, Sabit Or-lman Av
cı 1, İisımaİl Haikkı Tekimer 1, Nuri Eroğan 1, 
Abdullah Oilli 1, Aydım YaiTçım 1, Boş 153. 

NECATİ AKSOY (Urfa) — .Sayın Menteşe. 
o zamıan mevcudunuz 256 idi. 

NAHİT MENTEŞE (Deva.mıla) — Muhte
rem arikadaşlarım; sizin sayınız 185, dfrğor par
tilerden de sizfm adayınıza oy veriftmıclkltrdiir. O 
bakımdan böyle bir karşılıklı konuşmaya giriş
im f'iyeıliınî. Zaman zaimıan Cumhuriyet Halk Par
tisi mensubu saym arikadaş'larıım da kentli aday
larıma oy vermemektedirler. Zaimıan zaimıan bi-
zi'ım kanattan, diğer kanatlardan sizlim parti 
adayıma oy vorlilimektrdir. O balkımdan', bem sa
dece bir iıyimıserTifc havası yaratmak istiyorum, 
'«•Hamıem Sinirlenmeıyel'irri:, netice, ailmak minim .-
'kürıdür» dilyorulm. Bu gün partiler arasında bir 
yakınlaşma olmuştur. Daha evvel ısayın a^kadaş-
larıımız, Cumihuriyet Halk Partili arkadaciları-
mıız bizr'ım muhtelif adaylanımıza, muhtelif kim-
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selere ney yenmişleridir "Ve bu uzun müddet de
vam etmiştir. Teker tekler burada okumak sure
tiyle valktinlizi aıllmak istemiyorum, yalnız, Ka-
ısımiın l'inde başlamıştır, 27 Kasıım 1970'e kadar 
devam etlmdştir. Bu böyle olsun işitemiyorum. 
Kötüyü aynen tatbik etmeik istemiyoruz. An-
calk, bir yakınlaşma ollmuş iken, sayın grup 
Ibaşkanvekili arkadaşlarıımi da yalkinlliaşmadan 
sonra olayları müşabelde etmiş iken, burada bü
yük tarizlerde bulunmalarını lüzumsuz addedi
yorum; netice alıcı çıkışlar o'llmıaısa g<erektir 
Idİyoruimı. 

(Sayın arkaidaşıım orada yine dediler 'ki : 
<«Orubunuzfda kaç kişi var?» 

Mulhlteneimı arlkadaşlanım grubumuz'da bir 
hayli (arkadaşımız Var... (C. H. P. sıralarından 
«5 kişi, ,8 kişi»» sesleri) 5 kişi değil, burada 35 -
40 arkadaşımız var. Ancak şunu ifade edeyâım : 
Zaman ziamıan burada Adalet Partisinin Grup 
Başkanvekülli olarak Türk: MMeJtine şikâyette 
bfulunımuışuimldur. Toprak Reformu Kanunu çı
karken ırmunalefelte mensup milletvekillerinden 
sadece 5 kişi burada bulunmuş ve bu kanun en-
geillenıroiişitir. Yüne, Orman affı görüşülürken 2 
küşi tespit etmişizdir, tescil .efttirillmnıştir. 6831 
sayılı Kanun görüşülürken burada 2 kişi tespit 
•etmişizdir. Üniversite Reformu Kanunu çıkar
ken 5 kişi vardı, Eğitimi Rleforlmu Kanunu çı-
Ikarken 5 kişi Vardı. 

Muhterem arkaJdaşlanım; arkaldaşıim/üz tariz
de bulunduğu için mlüsaade 'eJderlsenliz aynı şe
kilde târizd'e bulunmaya herhalde hakikimiz ol
sa gerektir. Süz diyorsunuz ki şu kadar kişi 
Var... Meseleleri bu halH'eitmieyfecelktir diyorum. 
Eğer tarizde bulunimalk, şikâyeltte bulunlmak ica-
ibederse, -o zamian bunun muhasebecini yaparız, 
o aamian biz haklı çıikanz. (C. İL P. sıralarcn-
diani ıgürüiütüler) 

Muhteremi arkaidaşd'anttn; burada takrir ve
rildi, yarma bırakılması istendi. Yarına bıra-
kıÜmasmda fayda mülâhaza etmiyoruz, Sayın 
Güneş gibi 1 ayhlk ertelamıeyi de uygun (görmü
yoruz. O bakıımdan, bıralkınız, mieseleyi Tüzü

ğün toplanma günlerine bırakalım ve yine ara
mızda yakınlaşmayı temin etmek suretiyle, mü-
zaikereleri telmjkı «tâmıek suretiyle bu MeölM ça-
lışltırailııra, hep beraber, lelbiırlllği ite yapalım, şah
sî kızgınlıklarımızı bir tarafa ilbelm. Biz şunu 
^öyleyelBm : Başlangıçta da söyledik; 14 Etkim 
geçimlerinde millî iralde... ( C.H. P. sıralarından 
«Tecelli' eitondş/tdr» sesleri) tecelli etmiştir. Biz, 
.millet reyon© karşı daima saygılı olduğumuzu1 

mıüteaddit kereler beyan ettlük. O saygımızı ha
len ımuıhafazJa etimlekteyiz. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Türk Milletimin yegâne temsilcisi
nin oîlduğu bir yerdir. Bu Meclisin 'elbette en 
yakın bir zamanda Başkanını seçeceğini ümit 
'ediyoruz. En yakın bir zaımianlda, 14 Ekümı s'e-
çfrnilerinden sonra kurulacak hüıkümletin teşkil1 

leldileceğinıe de inanıyoruz., ElbeHite karşılıklı gö
rülerek, konuşarak meseleleri halletimiek müim-
!kÜin lolaJeakltır.ı 

Ben, Yüce Meclisi Ve sayın arkadaşlarımı 
saygı ile selâmlıyorum. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

(BAŞKAN — Konu bitmiştir. 
Önergeyi oylamadan evvel, bir önerge da

ha vardır, okutuyorum. 
'Sayın Başkanlığa 

önergenin oya sunulmasından önce, Mec
liste çoğunluk bulunup bulunmadığının tam 
olarak tespiti için isim okunarak yoklama ya
pılmasını arz ve teklif ederiz. 

İzmir İzmir 
Coşkun Karagötfoğlu Alev Coşkun 

İstanbul İstanbul 
Reşit Ülker Aid: Topuz 

İstanbul İstanbul 
Şükrüye Tok Doğan öztunç 

İzmir İstanbul 
Kaya Bengisu Ali Nejat ölçen 

Zonguldak Ankara 
Cahit Karakaş Cahit Kayra 

İstanbul 
M. Emin Sungur 

BAŞKAN — Buna göre yoklama yapılacak
tır. 

II. — YOKLAMA. 

(Yoklama yapılmaya başlandı) 

YTBUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, bir hususu (hatırlatayım efendim. 

Önergenin mahiyetine göre, burada bulunan 
arkadaşlarımızın, kendilerinin burada oldukla
rını ifade etmelerinden sonra, Başkanlığın «bu
rada» sözünü söylemek suretiyle zapta geçme-
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sinin teminini rica ediyorum. Bu cihet yapılmı
yor. 

BAŞKAN — Peki efendim, yapılıyor. 
(Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Keten-

oğlu'ndan itibaren devam olunarak yoklama ta
mamlandı.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sonradan 
gelenler lütfen yüksek sesle isimlerini söylesin
ler, ikinci yoklamaya ihtiyaç kalmasın. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Burada
yım. 

BAŞKAN — Sonradan ıgelen başka üye?.. 
Yok. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
Sayın milletvekilleri, yapılmış olan yokla

ma neticesinde 209 milletvekilinin hazır bulun
duğu anlaşılmıştır. Bu duruma göre ekseriyeti
miz yoktur. 

Bu sebeple Birleşimi 13 Kasım 1973 Sah 
günü saat 15,00'te toplanılmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saeuti : 18,15 

!-•>»•. »>»e« 
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